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APRESENTAÇÃO 

O 1º Seminário Estadual de Previdência, terá o objetivo de dinfundir 
conhecimentos sobre os temas que cercam o RPPS do  Estado no Amapá, acerca 
das alterações na Legislação previdenciarias, bem como apresentar conhecimentos 
básicos sobre as regras de acesso aos benefícios previdenciários, destacando os tipos 
de beneficos e as regras gerais e especificas.  

PÚBLICO ALVO  
 Segurados  
 Gestores da administração 
 Servidores envolvidos com recursos humanos e folha de pagamento 

ASSUNTO ABORDADOS  

1. TIPOS DE BENEFÍCIOS 
 
 Aposentadoria compulsória 
 Aposentadoria por idade 
 Aposentadoria por invalidez 
 Aposentadoria por tempo de contribuição 
 Pensão por morte 
 
2. REGRAS GERAIS E ESPECÍFICAS  
 
 Apos. Voluntária tempo contribuição - art. 2º da ec 41/2003 
 Apos. Voluntária tempo contribuição - art. 2º da ec 41/2003 - especial 
 Apos. Voluntária tempo contribuição - art. 3º da ec 47/2005 
 Apos. Voluntária tempo contribuição - art. 6º da e.c. 41/2003 - 

especial 
 Apos. Voluntária tempo contribuição - art. 6º da ec 41/2003 
 Apos. Voluntária tempo contribuição - art. 8º da e.c. 20/1998 - 

especial 
 Apos. Voluntária tempo contribuição - art. 8º da e.c. 20/1998 

(transição) 
 Apos. Voluntária tempo contribuição - decisão judicial 
 Apos. Voluntária tempo contribuição - permanente da e.c. 20/1998 - 

especial 
 Apos. Voluntária tempo contribuição - permanente da ec 41/2003 
 Apos. Voluntária tempo contribuição - permanente da ec 41/2003 - 

especial 



 

  
 Apos. Voluntária tempo de contribuição - art. 1º § 1º i "c" da lc nº 

0087/2014 - polícia civil 
 Apos. Voluntária tempo de contribuição - permanente da e.c. 

20/1998 
 Apos. Voluntária tempo de contribuição art. 1º i "a" e "b" da lc 

0087/2014 - polícia civil 
 Apos. Voluntária tempo de contribuição lc 51/1985 com redação da 

lc nº 144/2014 - polícia civil 
 Apos. Voluntária tempo de serviço - anterior a e.c. 20/1998 
 Apos. Voluntária tempo de serviço - original cf/88 - especial 
 Aposentadoria compulsória - lei complementar nº 152/2015 
 Aposentadoria compulsória - redação ec 20/1998 
 Aposentadoria compulsória - redação ec 41/2003 
 Aposentadoria por idade - redação e.c. 41/2003 
 Aposentadoria por incapacidade permanente - art. 6-a ec 41/03 

redação ec 70/12 
 Aposentadoria por incapacidade permanente - ec 41/2003 
 Aposentadoria por incapacidade permanente - lei 448/1999 
 Aposentadoria por incapacidade permanente - redação da ec 

20/1998 
 Pensão por morte - cf/88 com redação da ec nº 20/1998 
 Pensão por morte - derivada art. 6º-a da ec nº 41/03 redação ec nº 

70/12 
 Pensão por morte - redação da ec nº 41/2003 
 
3. EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 
 Plano de Ação de Capacitação 
 Ações de Diálogo com os Segurados e a Sociedade 

 

LOCAL/DATA/HORÁRIO  

O seminário acontecerá em formato híbrido: de forma presencial no 
auditório da Amapá Previdência e, online através das redes sociais da Amprev.  

Data do seminário - 29 de dezembro de 2022. 

Horario do seminário - inicio às 09:00Hs  

Endereço: Rua. Binga Uchôa, nº 10, Centro, Macapá-AP 

 



 

  
PROGRAMAÇÃO 

Item Horário  Tempo 

Cerimônia de Abertura 9:00Hs 00:15Hs 

Composição da mesa  9:15Hs 00:15Hs 

Falas institucionais  9:30Hs 00:10Hs 

Palestras de abertura –  9:40Hs 00:20Hs 

Palestras - TIPOS DE BEFECICIOS 10:00Hs 00:30Hs 

Palestras - REGRAS GERAIS E ESPECIFIAS  10:30Hs 01:00Hs 

Palestras - EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 11:30Hs 00:15Hs 

Encerramento - Entrega da Cartilha Previdenciária 11:45Hs 00:20Hs 

  

Palestrantes: 

TIPOS DE BENEFÍCIOS  

Mara Juarez 

REGRAS GERAIS E ESPECÍFICAS  

Augusto Sérgio Nogueira de Brito 

EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA  

Renata Pantoja Santos 

 

CONTATO  

E-mail 

educaprev.ap@gmail.com 



 

  
Telefones 

(96) 4009-2400 

(96) 4009-2428 - Atendimento Online 

(96) 4009-2050 - Atendimento - AMPREV 

Endereço - Prédio Administrativo 

Rua. Binga Uchôa, n* 10, Centro, Macapá-AP 

CEP: 68900-090 




